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: چکیده 
ه ، شعر دورة بازگشت از دیدگاه سبک شناسی نظم ، شعر دورة قاجاری

. این نامگذاریها در آغاز کار سبک شناسی مناسب و مفید بوده اند . نام دارد 
اما حقیقت اینست که اگرچه شعر هر دوره اي ویژگیهاي مشترکی دارد که 

ولی در عین حال ، نمیتوان اندکردهيگذارنامبر اساس آن ، براي آن دوره 
که در آن بازة زمانی بوده است داراي شعر هر شاعر یا هر منطقه اي را 

براي رفع این نقیصه الزم است تا با دقت و . همان مشخصات ثابت دانست 
. حوصله سبکهاي فردي و دوره اي هر منطقه یا زمانی را جداگانه واکاوید 

در این پژوهش سعی شده است تا با شرح و معرفی یک نسخۀ خطی چاپ 
در شرح حال شعراي . ق. ه1294سال نشده به نام بهجت الشعرا که در 

آذربایجان سروده شده ، ویژگیهاي شعر آن منطقه در زمان قاجاریه بررسی 
گردد و از سوي دیگر عالوه بر بحث سبک شناسی شعر ، این مقاله را 

. میتوان نوعی معرفی نسخۀ خطی نیز درنظر گرفت 

:کلمات کلیدي 
سبکی ، تذکرة شعر آذري ، دورة قاجاریه ، ویژگیهاي

. بهجت الشعرا
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Abstract:
In viewpoint of poetic stylistics, the poetry of

Qajariye epoch is named the poetry of the Return
Period. These appellations were useful in the onset
of stylistics, but although the poems of each epoch
have common features on which it has been
named, we cannot attribute the same fixed
specifications to the poems of all poets living in
that period or to all the poems of the relevant
regions. To remove this defect, it is necessary to
investigate the individual and periodic styles of
each region or time separately. In this research it
attempt has been to consider the features the poem
in that region's in the Qajariye epoch, considering
and introducing a non-printed a manuscript named
Bahjatoshoara which was written in 1294 LH
allocated to the description of Azerbaijan poets. On
the other hand, in addition to poem stylistics, the
paper can be considered as the introduction of this
manuscript.
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: مقدمه 
مؤلف کتاب بهجت الشعرا، محمد کاظم تبریزي ملقب به 

او شبی در . در تهران است . ق. ه1265اسرار علیشاه متولد 
خانۀ یکی از دوستانش کتابی به نام یخچالیه تألیف میرزا محمد 

بیند که در عهد محمد شاه مغفور تألیف شده و علی ندیم می
زبان در آن آمده بوده است شرح حالی از بعضی شعراي فارسی

چه « : یکی از فارسی زبانان در آن محفل به طعنه میگوید . 
اي هم فراهم میشد که نام شعراي ترکی زبان میشد اگر مجموعه

فهمیدیم شعراي ترك چقدر کماالت آمد تا ما هم میدر آن می
غمگین شده و محمد کاظم تبریزي از این سخن ،. » دارند

. کند الشعرا تألیف میبه نام بهجتکتاب حاضر را
است و مؤلف در آن هنگام 1294سال شروع تألیف کتاب 

یک ) کتاب 64رك به شرح حال او در صفحۀ ( ساله بوده 29
:رباعی هم سروده که ماده تاریخ کتابت کتاب است 
اسرار که کسب او همه اشعار است 

اریخ کتاب خاست از طبع بگفت ـت
ن چو نور در ابصارست دا و نهاــپب
حق که بهجت کاشف اسرارست ــال

اما چند سالی ، کار نیمه کاره میماند تا در سفري به سال 
، خلوتی به او دست میدهد و کتاب کوچکی به نام 1298
بیند مصمم نویسد و چون استقبال خلق را میالشعرا میحدیقه

را تألیف شود که آن نسخه را تکمیل کند و لذا کتاب حاضر می
.پس بهجت الشعرا تکمیل شدة حدیقه الشعراست . نماید می

تن از شعراي معاصر آذربایجان 83این مجموعه شرح حال 
شناسد و آثارشان در را دیده و میهاآناست که مؤلف کتاب 
. بین مردم رواج داشته 

202کتاب را بر اساس حروف الفبائی شعرا تنظیم کرده و 
در 85408این نسخۀ خطی با شمارة .صفحۀ رحلی است 

این . کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی به ثبت رسیده است 
تذکره ، قبال بصورتی کامالً مجمل در تاریخ تذکره هاي فارسی 
نوشتۀ احمد گلچین معانی نام برده شده اما شرح و بسط و 

او راجع به رباعی ماده تاریخ کتابت میگوید . توضیحاتی ندارد 

اعی رسانندة سال تألیف نیست و شاید این هم نوعی این رب: 
:  اینک شرح رساله . طنز و مسخرگی از صاحب تذکره است 

اي در زمان فتحعلی شاه ، مدتی موالنا آتشی مراغه–1
االسالمِ مراغه بوده است، اهل سلوك بوده و مریدانی هم شیخ

:نمونۀ اشعار . قصیده میسرود . داشته است 
ونول ندن بئله مغرور چند روزه حیاتیـــــــــک

منــچو رودي تو پراغین آلتیندا هامی دوستیله دش
اقبت بمماتــــعدــــــک البـــــمت انــقَس

لغوراتــیوم کلّــــــــی کــــــو أنت تزیب ف

اي دل ، چرا اینگونه فریفته حیات چند روزه اي؟ سوگند 
تمام دوستان و دشمنان / .میخورم که تو سرانجام خواهی مرد

در زیر خاك پوسیدند و تو در تمام روز همچون زنان خود را 
. زینت میدهی 

، در 1299کربالئی علی در سال موالنا ارشاد نامش –2
قصبۀ سراب در نزد داراب میرزا ، همۀ کارة فراش خانه بوده 

سه رباعی به زبان ترکی از او آورده است که حاوي . است 
. رکیک میباشدالفاظ 

موالنا اسماعیل مؤلف تذکره جز نام و چند بیتی از او –3
علوم از نشنیده است ولی مدعی است که شنیده او در همۀ

نیز یادآوري میکند که این اسماعیل را . اقرانِ خود سر بوده 
نباید با اسماعیل کمال ، شاعر عهد هفتم که توسط مغول بقتل 

کرد سپس یک قطعه شعر پنج بیتی از در اصفهان رسید ، اشتباه
.آورد او می

س که دور فتادي نمیرسد قمیشیــــز ب
:سؤال ائتسن اگر حالیمی داخی نه دییم

و ما کتبت علینا نئجه اولدي کندین ایشی
ولٍ گئده قاباقدا دیشیــــفکیف حال فح

از بس که دور افتاده اي قلم نیی نمیرسد و به ما ننوشتی که 
اگر حال مرا بپرسی چه بگویم ؟ / ار دوست چه شد کار و ب

پس چگونه است حال پهلوانی که دندان جلوش افتاده باشد ؟
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موالنا افسر اردوباي در عهد محمد شاه قاجار در مدرسۀ –4
بسیار حاضرجواب بوده . حسن پادشاه به طالب درس میداده 

:نویسنده این بیت را در ستایش او سروده است . و دانا 
اي به براهین عقل ز عالمه برده

اي بدالئلهوش ز لقمان ربوده

هفت بیت از قصائدش را هم بعنوان نمونه آورده که پر از 
.دشنام است 

موالنا اعمی ده سال در سلسلۀ علیه خاکستري بوده و –5
در هفده بحر . گوئی و مداحی کرده عمر خود را صرف قصیده

در . را هم ترجمه میکرده است قصیده سروده و قصائد فارسی
اي ترجمه قصیده. سفري بکربال دیگر نشانی از او بر نمیگردد 

: با مطلع زیر را آورده 
سحر از کوه خاور تیغ اسکندر چو شد پیدا 

ان شد رشحۀ نور از شکاف جوشن داراـعی
سحر خاور داغیندان تیغ اسکندر عیان اولدي

عمرانیحه اولدي آبستن دیرسن مریمـــمس
کاف جوشن دارا و گویا خونفشان اولديــش

کهولت منزلت کئچدي دوباره نوجوان اولدي

سحرگاهان از کوه خاور تیغ اسکندر عیان شد ، تو گوئی 
گویی مریم عمران / شکاف جوشن داراست که خونفشان شد 

. آبستن مسیح شد ، از منزل پیري گذشت و دوباره نوجوان شد 
ریزموالنا ، اشک–6

ابتدا بنا بوده سپس تاجر شده و به بادکوبه رفت و آمد 
بیشتر غزلیات دارد براي نمونۀ اشعارش ده بیت در . میکند 

. وصف شغل بنائی آورده است 
موالنا بافرِ دالك شاعري که ابن عطا و سیبویه در نزدش –7

پسرش کربالئی رضا درویش رئیس سلسلۀ . هیچ بودند 
در ) دیگر شاعر آذري(و و صابري خاکستري است بین ا

البداهه ، هجو و هجوگوئی پیش می آید و آن اشعار مجلسی فی
اند بعنوانِ شاهد طبع موالنا دالك آورده را که آن دو بهم گفته

. است 

موالنا بلبل غیر از موالنا بلبل هندي است که در زمان –8
اهل . اکبرشاه گرگانی معاصر طوطی هندي بوده است 

. ریزست و نامش کربالئی تقی دالل خانه باغچه است تب
اران گوروسوز بو حاجی کاظم لونديـــــی

اوچ قارداش اوال بیر آتادان نه دئمک اولسون
د نصیحت ائیلرم آلمیري پنديــــــــهرچن

له فنديـــــکیسینه حبـــــبیریسی دورار ای

میکنم پند یاران ، این حاج کاظم را میبینید ، هرچند نصیحت 
گفت ؟ توانیماگر از یک پدر سه برادر باشد چه / نمیگیرد 

.یکی به دو تاي دیگر ریسمان میبندد 
موالنا پروانه با نامِ اصلی آخوند مالتقی متبحر در –9

.ریاضی و هیئت و منطق و اهل سماع بوده  است 
ر قوالق بیمنه اي صاحب ملیون و کدوراًـــــوئ

و رو بسان بئله کبراً و غروراًکی نه سرمست او ت

اي صاحب ملیون و کرور ، به من گوش بده که چه سرمست 
.نشسته اي با این همه کبر و غرور 

موالنا بی نوا نامش را ننوشته است و فقط گفته تنها –10
ظرف چند سال تمام علوم نقلی و عقلی را فرا گرفت و قصیده 

.سرا و غزلگو بوده است 
بوگون گئنه پروازه بال آچوبکوبلوم قوشی 

ف امور ائتماق راه محال آچوبــــــــکش

مرغ دلم امروز بار دیگر براي پرواز گشوده است و براي 
. کشف امور به راه محالی میرود 

موالنا پر غم اهل تبریز اسمش میرزا احمدست و در –11
جزو هفت شاعر . نزد حسینعلی صراف ، شغل میرزائی دارد 

.اند ترك شمرده شده و او را ثانی اثنین سعدي شمردهبرتر 
اعر کجا و گرد سمند خیال اوــــش

هر فارِسی همی نشود هم عنان عشق
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هزار بیت است و دیوان او پنج: گوید نویسنده این تذکره می
خوانم و فقط معناي دوبیتش را من دو سال است آن را می

پس چگونه او را . یعنی کالمش دیریاب است (ام فهمیده
!)ند ؟همردیف سعدي پنداشته ا

موالنا تاالندي مرندي اهل مرند و در علوم اسالمی و –12
نقلی سرآمد بوده ، اکثر اشعارش در ذکر مصیبت است و براي 

:نمونه چند بیتی راجع به حضرت عباس از او نقل شده 
کر شام و حلب اول زاده عمران منم ـــــاي لش

یغ  دو سر قالماز یئره اوزره بیرنفر گر من چکم ت
ار تشنه لب از جان و دل قربان منمــــبیر شهری

ه بیر سفر چون قاتل عدوان منم ــــــقیلالم روان

اي لشکر شام و حلب ، آن زاده عمران منم ، شهریاري تشنه 
اگر من تیغ دو سر بکشم ، / لبم که از جان و دل قربان شده ام 

هم نخواهد ماند ، همه را یکباره روانۀ جهان بروي زمین یکنفر 
.دیگر خواهم کرد ، زیرا من قاتل عدوانم 

موالنا توپچی  در ابتداي کار شغلش توپچی بوده در –13
عهد دولت نادري صاحب منصب توپخانه بوده و در تمام عمر 

آوري نکرده ولی او اشعارش را جمع. یک تیر هم بخطا نزده 
: یک غزل از او آورده شده . در دهانها جاریست 

ن گوردوم سنی گُشدیم اوزومديـدون
ه گیز لینجه بیرجه سوزواریمدورـــسن

آخوب قان یاش منیم ایکی گوزومدن 
ماقا ماهرو گلمز اوزومدنـــــــــدئ

دیروز تو را دیدم و از خود بیخود شدم ، و اشک خونین از 
م ، اما اي ماهرو پنهانی سخنی با تو دار/ دو چشمم سرازیر شد

.، روي گفتنش را ندارم 
موالنا ثاقب اهري اهل اهر و روضه خوان بوده یک –14

آن . اندخوانی میکردهسال در عاشورا در شهرستان هشترود شبیه
. روز، موالنا ثاقب در پوست شیر میرود تا نقش بازي کند 

کنند و اش میپندارند و تکه پارهسگانِ ده ، او را شیر واقعی می
. نمایند همانجا دفنش می

دوشو بدور پیکري میدان ایچینده
لدار گوزلوي آل قان ایچیندهــاشی

پیکرش در میدان افتاده است ، چشمانش در میان خون سرخ 
.می درخشد 

خوان موالنا جودي نامش آخوند مال سنار روضه–15
: نویسندة بهجت الشعرا میگوید . است » جودي « متخلص به 

از مهارتهاي بی نظیر او بوده که در خاللِ ذکر مصیبت و 
خوانی غزلیات سعدي و حافظ را چنان با مناسبت می روضه

خوانی آورده که گوئی آن دو تن،غزلیاتشان را مخصوصِ روضه
! اند سروده

مثالً . اما ابیاتی که مثال میآورد چنین ادعائی را ثابت نمیکند 
نشسته ) ع(روي سینۀ امام حسین میگوید هنگامی که شمر بر

:است ، امام این بیت را میخواند 
ر طبیبانه نشینی بسر بالینم ـــــگ

به دو عالم ندهم لذت بیماري را 

خوانِ حضرت فاروق بوده موالنا صادق چرتاب روضه–16
در مطایبه خوانی و بدیهه و حاضر خوانی و مضاحکه ، نظیر ! 

را از هاآنر ستایش عمر سروده ولی اشعار بسیار د. نداشته 
. ترس پنهان میکرده است 

ن حسین گلدستهــحس
آي آئشیقی سوت تکین

زید دو شرب آبدستهــی
د هورو ایت تکینـــیزی

/ حسن و حسین گلدسته اند ، یزید به آبدست افتاده است 
. نور ماه مانند شیر سفید است ، یزید مثل سگ پارس میکند 

حلیم هروي اهل خلخال نامش غفار حلیمی موالنا–17
بوده و علوم غریبه خوانده و در سن سی و دو سالگی سروده 

. است 
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س سرکیشن اوتی زبانه چکدي باشدهــــبونف
کی بو اوتی کئچیر تماقا جهاند ابیر جوان گتور

آتش این نفس سرکش در سرم زبانه کشید،براي خاموش 
.کردن این آتش مردي بیاور 

موالنا حسن سرابی او را ثانی اثنین حسن دهلوي -18
سه هزار . سالگی ، درویشی اختیار کرده از دوازده. خوانده 

. بیت شعر در مصائب شهداي کربال سروده است 
گلون وئرون بیزه سو دو نمیون بئله حقدن

یا ائدون اوتانون قریمیون بئله مضطرــــح
گردان مشوید،حیا کنید و بیائید و به ما آبی دهید و از حق رو

.شرم دارید،ما را چنین درمانده نگه ندارید 
عبدالغفار مردنی موالنا حقیر مرندي اهل مرند و نامش –19
الحکما و امیر العقال خوانده و صاحب تذکره او را رئیس. بوده 

. قصائد و غزلیات دارد ! افالطون را شاگرد وي معرفی مینماید 
سرابی نام او محمد خلیفۀ سرابی است موالنا خلیفه–20

اند است ، او را سردفتر شعراي سبعۀ ترك شمرده» عاجز«لقبش 
الشعراء، در کنار خاقانی در هفتاد و دو سالگی مرده و در مقبره. 

. شروانی و ظهیر فاریابی دفن شده است 
غم اتوندا خسته غالدیم برگ خزان تک سارالدیم 

لوبدور بوینرمون بنديسودیم بیر زلف کمندي او
ویلومو زولفوندن آلدیم قوتاردیم ایالن الیندنـــگ

الدوم عمروم تو کندي بیر تازه جوان الیندنــقوج

در آتش غم خسته و مجروح ماندم ، همچو برگ خزان زرد 
/ شدم ، دلم را از زلفت گرفتم و از دست آن مار رها ساختم 

است ، پیر شدم و عاشق کمند زلفی شدم که بند گردنم شده 
. عمرم تمام شد از دست یک تازه جوان 

شغلش عطاري و از » ناله«موالنا خادم عطار ملقب به –21
. معمرین شعراي آذري بوده 

جاللی ترك ائله بیر قورخ اولومدن یوخ اوناچاره
ان بیوفا ده هرگزاً مهر و وفا اولمازــــــــــجه

در / اي براي آن نیست اي جاللی ، بترس از مرگی که چاره
. جهان بیوفا هرگز مهر و وفایی نخواهد بود 

موالنا خیام یادآوري کرده که ایشان ، غیر از خیام –22
نیشابوریست نویسندة تذکره ، او را سرآمد شاعران آذربایجان 

.میداند 
رحلت ائدوب جهاندان دینون بویوك عمادي

ن ر حافظ شریعت کوچ ایله ییب جهانداــــه
و مصیبت قطعاً دل جماديـــدیردي بـــــبان

ک صوت غم و فغاندانـــــلوب مالیــتنگه گ

این مصیبت . ستون بزرگ دین از جهان رحلت کرده است 
هم حافظ شریعتی از جهان کوچ / همانا دل جماد را سوزاند

. کرده است ، مالیک از صوت غم و افغان به تنگ آمده اند 
شرح بیشتري از زندگیش نداده و باز هم موالنا دلسوز–23

او را سرآمد شاعران میداند و معتقدست پس از دوران خاقانی 
و نظامی و اوحدي مراغه اي کسی تا کنون مثل او شعر نسروده 

.است 
اي اوالن آدمی خان بودیناده

شرم و عار و حیادن آزاده
سنه وئرماق اولوبدو قالده

گونده بیر هجوه اون سن آماده

اي که نامت در این جهان خان است ، الزم است قالده اي 
از شرم و عار و حیا بهره اي ندارد ، هر روز / به تو داده شود 

. آمادة هجوي شو 
موالنا درویش بلبل او را درویش میداند که بایزید –24

بسطامی افتخار میکند غاشیه کش او باشد و ابوالحسن خرقانی 
. ا بردارد آرزو میکند خرقۀ او ر

اي که دشمن سن علی یه من اونون مداحی یام
ن که سر اهللا باب اهللا مدحین ایله رمـــــــــم
ر غضبناك اولماسا حیدر منه لعنت ائله ــــــگ

نه الزمدي من تک عاجزه حرمت ائلهـــبس س
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اگر حیدر بر تو . اي که دشمن علی هستی ، من مداح اویم 
من که مدح سر اهللا و باب اهللا می / غضبناك شد  مرا لعنت کن

کنم ، پس بر تو واجب است که بر عاجزي چون من حرمت 
.کنی

موالنا دلریش نامِ او کربالئی محمد جورابچی بود ، او –25
را هم از شعراي سبعه شمرده است و هم ردیف امرءالقیس و 

. سعدي می پندارد و اشعار او را پر از پیچیدگی معنائی میداند 
اهیـاي قلب ائوینون شاهی اي تخت وال م

گل بیرجه محبت قیل بوزاریله صحبت قیل
اره ـــهجر آتشی نون آهی ائتدي جگریم پ

ی آوارهــــدلریش ایله الفت قیل قویما اون

اي پادشاه خانه دل ، اي ماه تخت وال ، آه آتش هجران 
حبت بیا و باري محبت کن ، با این زار ص/ جگرم را پاره کرد 

.کن ، با دلریش الفت بگیر و او را آواره نگذار 
موالنا دلگیر نامش کربالئی محمد بود و شغل عطاري –26

او را عطار ثانی میداند در آفت بیماري وباي سال . داشت 
. می میرد در بقعۀ باغمیشه دفن است 1280

و چرخه باخگینان من ناالنی گز دیروز ـب
یابانی گزدیرورجنون صفت بو کوه و بــم

این چرخ را بنگر ، من ناالن را می گرداند ، مانند مجنون در 
.کوه و بیابان می گرداند

موالنا ذکري اهل کوزه کنان نامش کربالئی نجف –27
.بازارچی است،چند بیتی از او آورده که مؤدبانه نیست

دیوانش را پس از . 1293موالنا راجی غزلسرا متوفی –28
بنام کربالئی مهدي سینه زن گردآوري کرده و مرگش کسی

او : صاحب تذکره می نویسد . غلطهائی را به دیوانش راه داده 
غیر از مال بومونعلی راجی کرمانیست که حملۀ حیدري را 

. منظوم کرده است 
موالنا ربیعی نام او میرزا عبدالعلی میانه اي از ندماي –29

بنام کرت نامه بر وزن منظومه اي . ملک فخر الدین کرت 
.شاهنامه در احوال ملکوت کرت بنظم کشیده 

موالنا راغب نامش میرزا موسی اهري است ، هزار و –30
.پانصد بیت شعر دارد 

اجی ائشیت بو سوزي نص قول راویه دورـح
ایی ایش گوره نون جایی تحت هاویه دورــری

ي حاجی ، این سخن را بشنو که نص قول راوي است ،جا
.ریاکار تحت هاویه است

موالنا رضا صراف در دمِ بازار امیر ، دکانِ صرافی دارد –31
هنگامی که عزاداران . (حسینیه شمرده میشود » بی کیفان«و از 

حسینی راه می اُفتند فرقه اول بیدق و درفش سیاه می برند و 
هستند » بی کیفان«فرقۀ دوم زنجیر زنی می کنند و فرقۀ سوم 

سینه زنها هاآنه خوانی و رامشگري می کنند پشت که نوح
. قرار دارند 

هر چنددرد عشق دوشن  چوخدو هجردن 
بل صفت گُلیمی کناره آلوبدو خارـــــــبل
کن گورنموري بیري مفتون همچو من ــــلی

ري یئیرینه سروده مسکن دوتوب زغنــقم

بتال هر چند بسیارند کسانی که به سبب هجران به در عشق م
خار /شده اند ، لیکن هیچیک مانند من مفتون نشده است

همچون بلبل،گل مرا بکنارگرفته،بجاي قمري زغن سرو را 
. مسکن گرفته است 

موالنا زهدي نام او کربالئی نوروز شغلش سبزي –32
. فروش بود 

وهمسایه الیندن آخ صد آخ ــب
مین اوستونی ایلوبله معبرـــاوی

بو قورومساخمنی تنگه یتیردي
توکه لر سقفدن باشیمه توپراخ

آخ و صد آخ از دست این همسایه ، این قرمساق مرا به تنگنا 
سقف خانه ام را معبر قرار داده اند تا بر سرم خاك / رساند 
. بریزند 
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موالنا سرمست نامش آقا میرزا باقر مشهور به کفري، –33
یۀ دانائی مدعی است در شاعري سعدي و خاقانی را از پا

اشعارش را هنوز مجموعه نکرده و چند بیت را شاهد . انداخته 
. آورده است در هجو یکی از دوستان 

موالنا سمطوري از جملۀ شعراي دارالنشاط اردبیل در –34
با این حال پس از توصیف او ! علم فهم و دراکه مانند نداشت 

:ست که کامالً در تضادآوردیم، این بیت از سعدي را 
قد شابه بالوري حمار 

جالً جسداً له خوارـع

موالنا سید نقاش نامش آقا سید محسن نقاش شاعر و –35
. عارف و نقاشی چیره دست معرفی شده 

ودو تصویر حضرت قاضی ــب
بو شمایل کی عین صورتدور 

نده اوندان رضا خدا راضیــب
یارم الیق او حضرتدورـــــب

حضرت قاضی که هم من از او ) سعک(این است تصویر 
این شمایل که عین چهره / راضیم و هم خدا راضی است 

. اوست ، می دانم الیق آن جناب است 
در ابتدا خسرو متخلص . موالنا سلطان از قصبۀ بناب –36

مینماید و دلیلش را این دانسته » سلطان«میکرده سپس تبدیل به 
ش را اشتباه کنند که ترسیده است با خسرو دهلوي اشعار

ائیشیتدم بیر گونی مجنونه لیال چولده توش اولدي
آلوب باشینی آغوشینه لیال حالینه گتدي
اوزوندون گتدي بیحالت اولوب لبدن خموش اولدي
اولوبالرقول بویون سینه به سینه دوش بدوش اولدي

شنیدم که روزي لیال در بیابان با مجنون روبرو شد ، از خود 
مجنون / و بی حالت گردید و لبانش خاموش ماند بیخود شد

نیز سر او را در آغوش گرفت و به حال لیال رفت ، دست بر 
. گردن یکدیگر انداختند و سینه به سینه و دوش بدوش شدند 

موالنا ساقی شغلش قصه خوانی معرفی شده و مداح –37
و از اینکه اشعار فردوسی را احیا کرده . رستم دستان است 

رقت قلب او بحدي بوده که هر بار بمرگ . ادمان است ش
. ده دیگري میرسیده میگریسته استسیاوش یا سهراب یا شاهزا

یاندیردي منی جهاندا سهراب غمیـــب
اول ریش دراز سوکدي پهلوسنی گور

اشیمه سالیبدي شور درد و المیـــــب
بوندان بئله خشک چون اوال چشم نمی

ا سوزاند ، شور درد و الم را به سرم غم سهراب در جهان مر
پهلوي او را درید ، از این ) رستم(ببین آن ریش دراز / انداخت 

پس نم چشم چگونه خشک شود ؟ 
از او .موالنا سروري نامش کربالئی شکراهللا شاعري–38

مثنوئی در حروف بیست و . اندکردهخوارق عادات ذکر 
: نظیرست هشتگانه سروده که بگفتۀ منصف کتاب بی 

شعري از او آورده که ابیاتش به ترتیب حروف الفبا آغاز 
:شودیم

اوزون) ؟(ف اهللا آدیدور لقمه ــــال
....اونا صدق دل ایله سویله سوزون 

الف نام اهللا است ، رویت را بر نگردان ، با صدق دل حرف 
.خود را به او بگو

چند .موالنا شکري نامش کربالئی کریم حکم آبادي–39
. از او نقل کرده است »ع«بیت در ستایش حضرت علی

اسنی گروهون بئله موالسی وار ـــــه
قاشالري چون قوس قزح کج دوشوب

سی کسین بیر بئله آقاسی وارــــــهان
وزلرینه باخ کی نه شهالسی وارـــــگ

کدام گروه چنین موالیی دارند ، کدام کس چنین آقایی دارد 
ون قوس و قزح کج است ، چشمانش را ببین ابروانش همچ/ ؟ 

. که چه شهالیی دارد 
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فصیح «موالنا ساعی  نامش میرزا ابوالقاسم ملقب به –40
، در شعر فارسی و ترکی او را اُستاد اُستادانِ زمانِ » کالم

پنج بیت از اشعار او در مدح یکی از دوستانش .خویش میگفتند
. آوردیم

ی نامش کربالئی بابا موالنا شاهد کودشج–41
. در زمان فتحعلیشاه میزیسته .کودوشجی

وزوي بیر نظر آفاقدهــــــآچ گ
ت باغا ببر بلبل شیدایه باخ ـــگئ
ور کی نه وار قدرت رزاقده ـــگ

سروده قمري ده کی غوغایه باخ 

ببین که در قدرت : بیک نظر چشمت را بر آفاق بگشاي 
به باغ برو و بلبل شیدا را /خداوند رزاق چه چیزهایی است 

.ببین ، بر روي سرو غوغاي قمري را ببین 
موالنا شکوهی نامش کربالئی مهدي شکوهی شغلش –42

ترجیع بندي دارد که تذکره نویس از آن به . آئینه سازي 
. شگفتی یاد میکند 

ل غصه یمه یوخ زلف سردهــکچ
کی اولماز زلف خورشید و قمرده

که زلفی بر سر نمانده است،چرا که اي کچل،غصه نخور
. خورشید و ماه زلفی ندارند 

موالنا شیدا با نام لطف اهللا اهل شبستر اموال خود را –43
! یکسره صرف زنان و پسران میکرده 

لو ، اوال جان سنه قربانــتر عثمانـــاي دخ
نین وصلون ایله یوخی گوردیم ــتدي سمد

وصلوه مهمان نولور ائده سن بیر گئجه سن 
ون اله جانیم سنه قربان ــــبیر بوگجئه دوش

اي دختر عثمانی ، جان من فداي تو شود ، چه میشود که 
چندي است خواب وصال / شبی مرا میهمان وصال خود کنی 

.تو را می بینم ، یک امشبی به دستم افتادي ، جانم فداي تو باد

ت و فقط سه موالنا شاکر چیز خاصی از او ننوشته اس–44
. بیت از او آورده است 

ان خلقی ــــق و کوکدولر جهـــــآری
وخ چکه غصهــــآریق اول کسدي چ

کی گونه اولورـــار اهلی ایـــــروزگ
کوك او کسدور کی غصه سی نه اولور

الغر / اهل روزگار دو گونه اند . اهل جهان الغر و چاقند 
نکس است که غصه آنکس است که زیاد غصه بخورد ، چاق آ

. نداشته باشد 
موالنا شیخ علی اکبر کفشدوز بوده ، سینه زن و نوحه –45

خوانِ دستۀ جنابان بوده چند خطی از اشعار او راجع به امام 
. آورده است » ع«حسین 

خط نسخ بر گفته : موالنا شایق در وصف او میگوید –46
شایق ! اده هاي بیدل کشیده و قلم بطالن بر اشعار دعبل نه

. نیمی از شاهنامه را بترکی جمع کرده بوده است 
ایک قول ایکی نیزه ایکی دلیر

یوب اگنته درع شاه جهان ــگ
ري اژدها تک بیري نره شیر ـبی

کیانی کمر باغالدي اول جوان

دو بازو ، دو نیزه ، دو دلیر ، یکی همچون اژدها ، یکی نره 
، کمر بند کیانی  بربست شاه جهان درع بر تن پوشیده/ شیر 

.آن جوان 
موالنا شهباز از او همین قدر نوشته که فقیر بود و قافیه –47

را فقط در حرف آخر میدانسته نه در یکسانی موسیقی و مثالً 
. کور را با کر قافیه میکرده است 

موالنا صابریاو هم جزو شعراي سبعۀ اتراك نام برده –48
و تذکر داده که او غیر از ادیب . ق. ه1281متوفی . شده است 

. صابري معاصر سلطان سنجر سلجوقی است 
موالنا صبوري نامش آقا میرعباس از سادات جلیل –49

.القدر دارالسلطنۀ تبریز در مدرسۀ طالبیه معلم بود 
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اکثر . موالنا صفا نامش سید حسن متخلص به صفا –50
:اشعارش مهمالت است 

حرا گوش کن اي فدایت کوه و ص
ادمجان شش اندر چهارـــــزرع ب

م ماهی گیر اندر شیشه دارـــــپش
ش تبریزي سبلهاي مرند ــــــــری

ناس باشد نوش کنــقیمت اج
اسِ آبِ رودبارــــیک من کرب

ربت دریا کنارـپوست روغن ش
ق خودپسند ــاز منار اُفتاده عاش

چین فروش پدرش موالنا ضیاء نامش کربالئی آقا عرق–51
بوده و کشته شده ، خودش هم » طریقۀ محمد علی باب«به 

شده و کتابهاي گمراه کنندة » جبري«فریب شیطان را خورده و 
یک رباعی هجو از او .گلشن راز و سعادتنامه را میخوانده

. دربارة دالك حمام آورده است 
موالنا طغرا نامش مشهدي حسین عالقه بند فرزند –52

از ده سالگی غزلهائی . حاجی محمد علی جورابچی مرحوم 
: پخته می سروده که همگی شگفت زده میشوند 

دان کمند بگیرم که صید خاطر خلقـب
بدان همی برد و می کشد بخویشتنش 

او هم در مقام . چند تن دون ، در هجو او شعر سروده اند 
د جلوِ پول میدهد تا برو» لوطی عبدالرحیم میمون باز«تالفی به 

و هجویه اي را که طغرا برایشان سروده هاآندکانِ هر یکی از 
. است با صداي بلند و ضرب بخواند 

یادآوري کرده . موالنا طلوعی نامش میرزا عبدالرسول –53
25در . که با موالنا طلوعی معاصر اتابکان یزد اشتباه نشود 

. سالگی مرده است 
م نـــبوگون یئر اوزونده طلوعی م

کی صبحون طلوعی تکین روشنم 

که مانند طلوع صبح / امروز بر روي زمین طلوعی من هستم 
روشنم 

موالنا طالب محزون نامش ابوطالب ، پدرش قزوینی و –54
. خودش تبریزي بود ، تاجر بوده و دوست موالنا اشکریز بوده 

سروده که سه هزار بیت است و بر » هجران طالبی«دیوانی بنام 
. ن فراق نامۀ سلیمان ساوجی سروده شده وز

ون خداي بی چونه ـکر اولســــش
اري ائتدي رقیبـل زاره خــــبلب
لی نی ائتدي یار مجنونهــــــــلی

عوض وصله هجري ائتدي نصیب

/ شکر و سپاس خداوند بیچون را ، لیلی را یار مجنون کرد 
ان را نصیب خار را رقیب بلبل زار نمود ، به جاي وصال ، هجر

.او کرد 
موالنا ظهوري ذکر کرده که او غیر از ظهوري سرخسی –55

. است که اسماعیلیه بوده و در زمان سلطان سنجر هالك گردید
اي گوزوم اشک ترك چو ابر سیاه 

ودولوب کشتی یه هامی حیرانــس
یم فغانیه آهــبري ایلـــــــــوار ب

ده یا اهللاـرخه چخدي او دمـــــچ
/ ي چشم ، مانند ابر سیاه اشک بریز ، جا دارد فغان و آه کنم ا

آب داخل کشتی شده در حالیکه همه حیران بودند ، در آن دم 
. فریاد یا اهللا به آسمان رفت 

موالنا عقبري نامش کربالئی رحیم شاعر، تخلصش –56
امیر خسرو ذکر شده و سبب تخلص او هم بر نویسندة کتاب 

رویش معرفی شده و تمام اشعارش در ستایش د. نامعلوم است 
. امیرالمؤمنین علی علیه السالم سروده شده 

گ ــگتور ساقی شراب ارغوان رن
ت ــسنه وئردیم بهشتی زاهد گئ

ایچه هر کیمسه ایلر رقصه آهنگ 
گ ـــمنه میخانه بسدور ایلمه ون
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اي ساقی شراب ارغوان رنگ را بیاور که هر کس بنوشد 
اي زاهد ، بهشت را به تو دادم / و پایکوبی نماید آهنگ رقص

. ، مرو ، میخانه براي من کافیست ، سر مرا درد نیاور 
موالنا عاجز مرندي نامش حاجی میرزا یوسف مرندي –57

او اُستاد بسیاري از . رئیس سلسلۀ طالب مدرسۀ صادقی 
داستانی هم از او نقل شده . مجتهدان بزرگ کنونی معرفی شده 

که در زمان طلبگی ، دوستانش براي آزار و استهزاء او ، مردي 
!را در لباس بیوه زنی به حجره اش میفرستند 

اه منور رخ ماهون گوله بنزرـــاي م
هر قدرائدم ناله اینانمازاوره گی داش

ف سیهون رویده چون سنبله بنزرـزل
ر بو شکایت ها می بیحاصله بنزرـآخ

بیه گل است ، زلف سیاهت بر اي ماه منور رخ ماهت ش
هر قدر ناله کنم آن سنگدل باور / صورت شبیه سنبل است 

.نمیکند ، این شکایت ها بیحاصل است 
در . موالنا غمِ دل اهل دیلمقان ، ساکن تبریز –58

غزلسرائی برتر از سعدي در هجوگوئی سرتر از سوزنی 
دارد شغلش بقالی ذکر گردیده دیوانی! سمرقندي شمرده شده 

که مصنف کتاب زیر و فقط یک بیت از بهاریه اش را بیاد دارد 
. که بعنوان نمونه آورده است 

اي کونول گئتدي زمستان گنه بستان گلدي
ژده وئر بلبل شیدایه گلستان گلديـــــــم

اي دل ، زمستان رفت و باز هم موسم بستان رسید ، به بلبل 
. شیدا مژده بده که فصل گلستان رسید 

موالنا غش چایچی برخی او را بجاي موالنا صابري –59
شغل چایفروشی داشت و در . جزو شعراي سبعه شمرده اند 

براي نمونه . شعر گفتن از سلمان ساوجی ، سرمشق میگرفت 
چند بیت از قطعه اي که در خدمت جاهالن زمان سروده آورده 

. شده است 
هل دارالرصفاي موالنا فدوي نامش مال محمد علی ا–60

مصنف کتاب از اینکه نامِ این عارف ، . خوي ، عارفی بزرگوار 

را همردیف شعراي دیگر آورده از مردم عذرخواهی میکند و 
شأن ایشان فراتر از این بود که جزو شعراي معمولی «میگوید 

او را در بدیهه گویی بی نظیر میخواند و یک بیت از . »بیایند 
که در مجلس گفتند در آوردیمن نمونه آن بدیهه ها را بعنوا
:جواب بیت سعدي 

ل المصانع رکبا تهیم فی  الفلواتیــس
تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی

: بیتی بسراید که ایشان فرمودند تواندیمچه کسی 

ل الفروج و لذتها من األذباتیـــــــــــس
تو قدر زوجه چه دانی که صاحب زوجاتی

)عذباتی درست است امالء (

موالنا فناخوئی نامش میرزا عبدالرسول از دارالصفاي –61
. سفر بسیار کرده و نظرباز معرفی شده . خوي 
موالنا فارغ او را شمس در آسمان وحدت و قمري در –62

برج حکمت معرفی کرده که در همه فنون، گوي سبقت از 
یادآوري . است او نیز قصیده گو و غزلسر. همسرن ربوده است 

که این فارغ نام دیگریست که پیش از او میزیسته و در کندیم
. حق علی علیه السالم کتابی با نام معجزه نوشته است 

بیر گونی عشق ماه مشکین مو 
ل مجلس مغان اولدوم ــــداخ

خانه یه اوال دلجوـــچکدي می
ریدیم تازه دن جوان اولدومـپی

و مرا به میخانه کشید که از من یک روز عشق ماه مشکین م
داخل مجلس مغان شدم، پیر بودم ، دوباره جوان / دلجویی کند 

. شدم 
موالنا فاخر نامش مشهدي احمد آقا بزاز ، اهل تبریز ، –63

صاحب دستۀ یوخاري محلۀ شتربان در کودکی آنقدر زیبارو 
هنگام نوشتن این . بوده که همه در وضعش شعر میسروده اند 

. کره ، سی سال سن داشته است تذ
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ار عشقمه آدمیم ــمه میش نـدوش
دیمی فرقت دلبرــوکدي قـــــب

تا کی دوشدوم ائدوب خراب منی
یرائتدي دم شباب منی ـــــــــــپ

مادامی که به آتش عشق نیفتاده بودم ، همین که افتادم مرا 
م فرقت دلبر قامت مرا خم کرد و در جوانی پیر/ خراب کرد 

. نمود 
که شاعري کندیمموالنا فایض مصنف کتاب یادآوري –64

با تخلص فیض هم هست که اهل دربند است و جز دو سه 
رباعی که در دیباچۀ کنز المصائب در توصیف موالنا قمري 

شاعر دیگري هم با تخلص . نوشته ، چیز دیگري از او نمیداند 
این فایض که اما. فیاض داریم که از او هم اطالعی نیست 

ذکرش میرود نامش را ننوشته و فقط گفته بسیار تیزفهم بود و 
او را هم سعدي دوم میداند که از غیب . اهل طرب و نشاط 

به تمام غزلیات شیخ جواب گفته که در بعضی . متجلی شده 
و در هیچ غزلی کمتر از (مساوي و در بعضی رجحان دارد 

!)سعدي نیست 
ش مال محمد تقی مکتب دار ، فاضلی موالنا قدسی نام–65

فقیر بوده ، ابتدا ارجمند معرفی شده که در عین سواد باال 
قصابی میکرده و سپس در یک مکتبخانه ، به اطفال درس 

در کودکی نزد او گلستان : مؤلف تذکره میگوید . میداده 
سعدي آموخته است و اُستاد در درس گلستان و در حکایت 

د به شاگرد ، کُشتی را کَشتی تلفظ میکرده و کشتی آموختن اُستا
! آن را سفینه معنا مینموده است 

موالنا قمري نامش میرزا محمد تقی اهل دربند شروان –66
ابتدا شبیه گردان بوده و سپس ترقی کرده و به روضه خوانی . 

در خصوص او هم نوشته شده . آوردیمو مقتل نویسی روي 
. ي سعدي و خاقانی در گل میماند که اشعاري میسرود که پا

از اوست که راجع به واقعۀ » کنزالمصائب«منظومه 
. از شاهد دوستی او نیز حکایتی نقل شده است .عاشوراست

او غیر از آقا . موالنا گلشن نامش حسین آقا اورموي –67
عبدالرسول گلشن اصفهانی و نیز میرزا ابوالحسن گلشن 

در نزدیکی ارومیه ، خانقاهی )پدر قاآنی معروف(شیرازي 
ترتیب داده و عبادت میکند از او خوارق عاداتی ثبت شده 

از او پرسیدند پس از سی سال : حکایتی هم آورده . است 
عبادت ، چه چیزهائی بر تو کشف شده و چه حجابهائی کنار 

قبالً از خود می پرسیدم چرا ظرفهاي شیر : رفته ؟ پاسخ میدهد 
میکنند نه خر نر ، اکنون بر من معلوم شده که را بارِ خر ماده

اگر بارِ خرِ نر کنند ممکن است ناگهان بر روي خر ماده بجهد 
!!و ظرفها را بریزد و بشکند 

موالنا کنجی نامش میرزا محمد صادق خوئی از –68
بزرگزادگان دارالصفا اُستاد عروض و قافیه و بدیع شمرده شده 

در کف اسرار » اراالولیا و انوار نجبااسر«صاحب کتابی به نام . 
با این حال براي نمونه شعر او از این کتاب مثال نیاورده . الهی 

و ابیاتی از شعري که در مذمت جهال سروده شده آورده است 
 .

موالنا کاشف اهل قره باغ ، غزلگو و قصیده سرا –69
معرفی شده است 

وان و بزرگ شدة موالنا لعلی نامش امان علی اهلِ ایر–70
در . در علوم مختلفۀ اسالمی و اروپائی سر آمده بود . تبریز 

طبیب هم بوده . مدرسۀ دارالفنون سمت صاحب منصبی داشته 
و در تبریز طبابت میکرده ، چند رباعی فارسی و چند رباعی 

. ترکی از او آورده است 
در دکانِ حاجی .موالنا الطف نامش مشهدي عسکر–71

در شأن او هم با مبالغات .اف سمت میرزائی داردکاظم صر
!معمول را روا داشته که گوي سبقت از همه ربوده است 

را الیق شنیدن هاآناشعارش را بکسی نشان نمیداده چون 
مؤلف کتاب هم ، با زحمت فراوان ، چند بیتی از . نمیدانسته 

. اشعار او را پیدا کرده و نمونه آورده است 
مضطر نامش ، آقا میر یحیی مکتبدار در محلۀ موالنا–72

نوبر معلم بوده او هم در سرنوشتی مشابه دیگران پس از 
کتابی . معاشرت با یکی از کودکان ، از آن مدرسه رانده میشود 

که ترجمۀ لغات الصبیان ابونصر . با نام مشوق صبیان دارد 
است براي نمونه چند بیت از همان کتاب را آورده . فرهی است

 .
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گردان اي شوخ از من ـــــتو رو م
تولکی، خوشگل گوزل دان : روباه

ن خوشه چینم روي تو خرمن ــــم
درزي ، ایگنه است سوزن : اط ـــخی

موالنا بیرخوي او هم طبق معمول برتر از فردوسی و –73
براي او هم حکایتی در طلب پسرکان ذکر . خاقانی شمرده شده

شعري هم که از او نمونه !! و با یک استرو نیز جماع ا. شده
شگفت آور اینست که مؤلف ! آورده، راجع به همان ماجراست

موالنا در زهد و ورع :کتاب در شرحِ حال همین شخص گفته
!مرتبه اي بود که هرگز پا را بجاي تر نگذاشتیه ب

ئی اسماعیل عرقچین فروش موالنا معبد نامش کربال–74
ز موالنا معبد سنندجی است که احوالش دراو غیر ا. اهل مرند

کرده او را عارفی معرفی . حدیقه الشعراي فارسیان آمده است
با این حال از او حکایتی نقل . که محسود بایزید بسطامی است

و از راه کند که در غربت ایروان خود را سید معرفی کردهمی
! گدائی ثروتی بهم میزند

. ئی عبدالعلی آهنگر استنامش کربالموالنا مهجور –75
شکوة روزگار از او اي درقطعه. غزلیات و قصائد بسیار دارد

. نقل کرده است
اي دل جهانه باخ گئنه چوخ پیس جهاندور 

دوم کی واردي صبر جهانین جفاسینهــدون
ون ایشلري پر از غم و آه فغاندورــــــچ

ن جفاي یار بوالردان یامان دورـــــــالک

، بسیاري به کار جهان بنگر، جهان بسیار بدي استاي دل 
رم که بر جفاي جهان گی/ کارهایش پر از غم و آه و افغان است 

. صبر توان کرد، لکن جفاي یار از آن شدیدتر است
از محلۀ .موالنا مجمر نامش جناب میرزا محمد علی–76

. او نیز غزلسرا و قصیده گوست.شتربان تبریز است
بوده و ) عمر(ا مال کریم روضه خوانِ خلیفۀ دوم موالن–77

از اشعارش مثالی نیاورده . سروده استهجو و هزل هم می
. است

راموش کرده است در موالنا میرزا جبارتخلص او را ف–78
ج بیت از او نمونۀ شعر پن. مطایبه و هجو، اُستاد معرفی شده

. آورده است
ن مو مدحون نئجه وصف ائدیم اي مه رخ مشکی

ل بیرجه اوتور اي مه با شیوه اولوم دایر ـــــــگ
نده کیم گورموش دنیایه گله انسانـــــــبو حس

ین آخر عشقنده اولوم سوزانـــــــــپروانه تک

چگونه تو را وصف کنم اي ماه، رخ مشکین مو، چه کسی 
اي ماه /دیده است که انسانی با این حس و زیبائی به دنیا بیائید

پروانه در نهایت در عشق بنشین تا دور سرت بگردم و مانند بیا 
. تو بسوزم

اعات و عبادات و ریاضت معرفی موالنا مظلوم اهل ط–79
و بیت سه بیت از یک قصیده و د. ابراهیمنامش کربالئی: شده

. از مطایبه از او آورده است
موالنا نباتی نامش سید ابوالقاسم مشهور به مجنون قره –80

. د رئیس سلسلۀ شاه نعمت اللهی بوددر عصر خو. ی داغیج
گوید دیوانی معروف دارد که امروز بین مردم است اما از آن می

. زده بیت عارفانه از او آورده استدوا. دهدنشانی بیشتري نمی
یم پشیم اود یاندیرماقـایش

ایچدیم سوتی چکدیم بنگی
ب آتش پرست اولدوم ـعج

ولدوم ریبه شیر مست اـــغ

، عجب آتش پرستی شدم کار و بارم آتش روشن کردن است
.م و بنگ کشیدم، شگفت شیرمست شدمشیر را نوشید/ 

موالنا ناجی از فصاحت کالم وي بسیار ستایش کرده –81
و چند بیت از یک ماده تاریخ او آورده است که براي سال

. ساختن حمامی در تبریز سروده است
گوید اطالعات زیادي از ؤلف کتاب میموالنا ناطق م–82

داند که ثانی االثنین ندارد اشعارش در سینه او ندارد و فقط می
. مونه آورده استعنوان نه زنی است و فقط دو بیت را ب
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موالنا هوشین نامش کربالئی جبار بود و شغلِ –83
، به مستجاب الدعوه بود در سفر کربالدعاخوانی داشت و

. بیندرود و در آنجا ازدحامی عجیب میحنیفه میدیدار قبر ابو
گوید اینجا شغاالن زیادي دارد، دیشب از ، میپرسد چه شدهمی

گوید کربالئی جبار می. اُفتاده است، یک شغال بداممعجزة آقا
گیرد، و به او من در تبریز سگی دارم که هر روز ده شغال می

رده و را شعر کهمین حکایت . گریزدشوند که میور میحمله
. مؤلف کتاب آن را آورده است

موالنا واقف نامش مشهدي محمد علی میناگر در علوم –84
از او غزلی .شاعري مهارت کامل دارد و االن گوشه نشین است

: آورده که در استقبال غزل سعدي است با مطلع
امشب مگر بوقت نمیخواند این خروس

شاق بس نکرده هنوز از کنار و بوسـع

موالنا سیف نامش آقا یوسف مشهور به پالداز شغلش -85
آمده مردم به او پشت اي یکبار به بازار میاین بوده که هفته

کسب آن . اندپرداختهاند و نیم شاهی به او میزدهگردنی می
به 1264در سال ! کرده تا هفتۀ بعدروز را یک هفته مصرف می

چند بیت . سرودهقصیده میرود غزل و بیماري وبا از دنیا می
. کوِه از زنان از او نقل کرده استدر ش

: گیرينتیجه
. اندشعرا همگی از دوره قاجاریه–1
سایر قالبهاي اند و بهقصیده و غزل سرودههاآناکثر –2

. شعري توجهی ندارند
، موضوعِ اشعارشان عمدتاً عاشقانه، ذکر مصیبت کربال–3

هاریه و هجو دوستان و و گاهی ب» ع«ین منقبت امیرالمؤمن
حاظ کلی از دیدگاه این در حالی است که از ل. دشمنان است

، سبک شعري دوره قاجاریه سبک بازگشت سبک شناسان
- شود ولی موضوعات شعري این تذکره نشان میمحسوب می

.  درستی نیستيگذارنامکلی، يگذارنامدهد که این 
. دارند و از طبقات گوناگونندهاي مختلف شعرا پیشه–4

ست االفاظ رکیک و عبارات مستهجن در شعرشان زیاد–5
. چ ابائی عین الفاظ را نوشته استو مصنف کتاب هم بی هی

این موضوع از وجوه تمایز این اشعار با سبک شعر بازگشت 
. است
اند ولی مصنف سرودهشعر فارسی هم میهاآناکثر –6

. ار ترکیشان را نمونه آورده است، بیشتر اشعکتاب
-به هفت شاعر فارسی زبان بیش از سایرین احترام می–7

، سعدي و ، جامی، انوري، خاقانی، نظامیفردوسی: گذارند
.حافظ

پندارند و به هفت شاعرِ آذري را همسنگ ایشان می–8
–موالنا دلریش : شاملِ: اندلقب شعراي سبعۀ ترك دادههاآن

موالنا صابري و –موالنا اشکریز –موالنا خادم –موالنا پر غم 
.موالنا دلسوز–موالنا الطف 

اکثر این شعرا معتقدند در شعر از سعدي و حافظ و –9
فردوسی و خاقانی برترند و در ادب و صرف و نحو از سیبویه 

در حقیقت ! اندگرفتهت از افالطون و ابن سینا پیشی و در حکم
.  خود بزرگ بینی در درون شاعران وجود داردنوعی 
، به آفت اجتماعی شاهد بازي متأسفانههاآنبسیاري از –10

اند و حکایاتی بی پرده از این قبیل کارهاي خود نقل دچار بوده
. اندکرده
، تاریخ تولد و مدت عمر هیچ یک از شعرا ذکر نشده–11

لذا امکان . آمده استهایشان هم عمدتاً ناقصنشانی دیوان
.بررسی جزئی این اشعار تقریباً وجود ندارد

، بفردوسی احترام خاص از میان شاعران بزرگ فارسی–12
. اندگذاشتهمی

، به شعراي متصوفه هیچ نگاهی ندارند از قبیل سنائی–13
) 49شماره (عطار و مولوي و از آنچه دربارة موالنا ضیاء نوشته 

- شمردهد که کتاب گلشن راز را جزو کتب شیطانی میآیمیبر

هاي فکريِ شعر دورة این ویژگی نیز تمایزي با ویژگی.اند
.بازگشت دارد

، علیرغمِ اصرارِ مصنف کتاب بر استفاده از اشعار آذري–14
باز همه جاي کتاب هنگامِ آوردن شاهد براي گفتارش از اشعارِ 

ا نشان دهندة محدود بودن مضامینی کند که یفارسی استفاده می
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اند و لذا  یافتن است که شعراي ترك زبان در اشعارشان داشته
هاي مناسبِ حال سخت بوده و یا نشان دهندة مطالعۀ زیاد مثال

. اشعار فارسی نزد مصنف کتاب است 
اظهار نظرهاي مصنف کتاب در خصوصِ قوت اشعار –15

، برترین و ه همگی شعرا راشعرا ، قابل اعتماد نیست چرا ک
میداند و ناسخ متقدمین و متأخرین ... ترین و داناترین و کامل

! خواندمی
، خاهد: مانند: ست اهاي امالئی کتاب مشهودغلط–16

، تواظع/ ، مظنه مضنه/ اذب، عذب / ، ثبت سبط/ خواهد 
است اما انشاء کتاب قوي/  ، ذهن زهن/ ، خُرد خُورد/ تواضع 

. و نشان از طبعِ روان نویسنده دارد
فارسی یا عربی از شعراي ه انگشت شمار ابیاتی ب–17

: ، مانندهم ایراد وزنی دارندهاآنمذکور آورده که 
اي شکم ماهی رفته بودیونس شنیده

البته اگر ماهی را ( رود او یونس است در شکمش ماهی می
، باید دید مردم تبریز چه تلفظ شود، وزن درست میماه بخوانیم

. )اندکردهمی
، توسط ترجمه ترکی نصاب الصبیان ابونصر فرهی–18

. زبان ترکی حائز اهمیت استه موالنا مظفر ب
عنوان اشعار عرفانی مثال آورده ه اشعار موالنا نباتی را ب19

!اما مضمون آن اشعارحاوي بنگ کشیدن است
: فهرست منابع 

85408باشماره ثبت بهجت الشعرانسخه خطی –1
خط نستعلیق : با مشخصات. کتابخانه مجلس شوراي اسالمی

، تاریخ تحریر دهم ، کاتب حسن حسینیبسیار بد و مغلوط
، جلد ، کاغذ سفید فرنگیدر طهران1299شهر صفر المظفر 

، فهرست اسامی شعر او در سطر12، هر صفحه ايتیماج قهوه
.سانتیمتر نوشته دارد25× 14، هر برگ برگ202کتاب آخر
.احمد گلچین معانی. تذکره نویسیتاریخ –2


